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SWEDOM:s medlemsmöte på
Dominicas nationaldag den 3 november

Ordföranden har Ordet
Hej alla medlemmar!

Nu närmar sig Julen! Den riktiga julkänslan har
kanske inte infunnit sig ännu. Men den kommer.
Med Julen kommer tomtar. Ni vet väl att jag
samlar på tomtar? Små som stora tomtar befolkar
vårt vardagsrum. Kanske blir det till och med en
vit Jul, vi får se!
Själv ser jag också fram emot Karnevalen i
Dominica i februari. Under Karnevalen brukar ju
vi medlemmar som är i Dominica träffa på
varandra vid olika event. Vi ses där!
Apropå Dominica! Medlemsmötet som vi hade
på Dominicas Nationaldag den 3 november var
välbesökt. Jätteroligt! Tack till Duane Dove och
hans medarbetare på Small Island Chocolates &
Coffee som ordnade det så trevligt. Extra roligt
var det att Dominicas Honorärkonsul i Sverige
kom. Det var första gången jag träffade honom.
Raoul Smitt berättade om sitt uppdrag som bl.a.
innebär att han ska stödja Dominiker i Sverige.
Jag vill önska alla SWEDOM:s medlemmar
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Ruthine

Medlemsmötet var förlagt till Small Island Chocolates
& Coffee på Söder i Stockholm. Det är en chokladoch kaffebutik som drivs av Duane Dove från Trinidad
och Tobago och som har en kakaoplantage på Tobago.
Totalt deltog 22 personer. En av dessa var Domin icas
honorärkonsul i Sverige, Raoul Smitt.
Vi satt i ett trevligt inrett rum som gav en karibisk
känsla. Kakaofrukter och vaniljstänger var utlagda på
de säckvävsklädda borden. Till kaffet mumsade vi på
chokladbitar.
En punkt på mötet var ”Dominica i dag”. Det blev
en livlig debatt. Bland deltagarna fanns de som besökt
Dominica en gång, många gånger och de som
periodvis bor i landet. Vi gillar Dominica!
Vi diskuterade också vad SWEDOM bör eller kan
göra nästa år då Dominica firar sin 30-åriga självständighet på nationaldagen den 3 november. Många
förslag framfördes. Styrelsen tar med sig dessa för att
diskutera vidare.
Raoul Smitt berättade om sitt uppdrag som
honorärkonsul. Det är ett uppdrag på frivillig basis och
utan ersättning. Raoul Smitt ska bland annat stödja
dominiker i Sverige.

Dominicas honorärkonsul Raoul Smitt. Foto: Berith Granath

Efter mötet åt flera av deltagarna en gemensam
karibisk måltid på restaurang Sjögräs.
Sammantaget ett mycket trevligt och välbesökt
medlemsmöte och därefter en god karibisk måltid
tillsammans med andra Dominicavänner. Vad kan man
mer begära på Dominicas nationaldag, utom att vara
där, förstås?
Berith Granath

Sten Ask –
Sveriges ambassadör
för Dominica
Vi sitter på Sten Asks tjänsterum på UD. Han bjuder på
kaffe och bullar. Vi som träffar Sten Ask är Gunnel
Tollmar, SWEDOM:s styrelse, Lars Eriksson, medlem i
SWEDOM och jag. Sten Ask är Sveriges ambassadör för
Dominica och elva andra karibiska, framför allt
engelskspråkiga, länder. Han är stationerad i
Stockholm. Och besöker ”sina” länder regelbundet.
Sten Ask har varit ambassadör för Dominica sedan
2005. Han efterträdde Hans Linton, som många av oss i
SWEDOM känner till, bland annat för att han ofta har
varit mötesordförande på föreningens årsmöten.
På UD:s hemsida står det att:

”

Flest länder har den Stockholmsbaserade
ambassadör, vars ansvarsområde omfattar Antigua och
Barbuda, Barbados, Dominica, Dominikanska
republiken, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint
Christopher och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och
Grenadinerna samt Trinidad och Tobago. Samtliga
länder är medlemmar i FN och har en folkmängd på c:a
22 miljoner invånare inom ett område som motsvarar
två tredjedelar av Sveriges yta. De flesta är små
medelinkomstländer särskilt sårbara för naturkatastrofer.
I ett globalt perspektiv utgör länderna ett viktigt
strategiskt område för att förhindra den illegala
narkotikatrafiken till Nordamerika och Europa.
Sveriges handel är koncentrerad till Jamaica. Stora
utvecklingsmöjligheter finns även med Trinidad och
Tobago, som är det resursrikaste landet i regionen med
betydande olje - och gastillgångar. Det land som besöks
av flest svenska turister är Dominikanska republiken.
Det är också det enda landet från regionen som har en
ambassad i Stockholm.”

Ambassadör Sten Ask. Foto: Pawel Flato

att de ekonomiska klyftorna i landet är stora. Ett fåtal
invånare äger väldigt mycket. Medan flertalet invånare
äger ganska litet eller mycket litet.

Utveckling kan mätas på olika sätt
- Men ett lands utveckling ska inte enbart mätas
ekonomiskt, menar Sten Ask. Om vi tittar på FN:s
utvecklingsprogram UNDP:s bedömning av länders
utvecklingsnivåer, kom Dominica 2006 på 68:e plats
Kreditivbrev vid första mötet
av 177 länder. En uppgång från 95:e plats några år
Ambassadör Ask besökte Dominica första gången i
tidigare. UNDP mäter förväntad livslängd vid födseln
oktober 2005. Då överlämnade han sitt kreditivbrev till
(75,6 år för Dominica), läskunnighet bland vuxna över
Dominicas president Nicolas Liverpool. Han träffade
15 år (88 % för Dominica), inskrivning i grund- och
bland andra företrädare för flera departement, Sveriges
gymnasieskolan samt högre utbildning (82,8 % för
honorärkonsul i Dominica, affärsmannen Gerry Aird,
Dominica) och BNP per capita (5 643 USD för
och advokaten Singoalla Blomqvist.
Dominica).
- Trots att Dominica har en hög arbetslöshet, säger
Utflyttningen från Dominica är stor. Unga
Sten Ask, går det relativt bra för landet. Statsfinanserna människor söker sig till USA, Canada, Storbritannien
har förbättrats under de senaste åren. Bakslaget för
och grannländer.
bananindustrin slog förstås väldigt hårt mot landet.
- Flaskhalsen för utveckling i Dominica är att det
Bananproduktionen minskade med 35 % de två första
saknas utbildade människor, anser Sten Ask. Det beror
åren på 2000-talet och exportintäkterna minskade
på den stora utflyttningen. Men utflyttningen är inte
dramatiskt. Och som ett resultat av det ökade skuldenbart av ondo för landet. Utflyttade dominikers
bördan 2003 till 115 % av landets bruttonationalprodukt. remitteringar (överförda pengar) till kvarvarande
Sedan dess har skuldbördan minskat till 86 % av BNP.
familjer betyder mycket för ekonomin.
Sten Ask berättar att Dominica nu har en ekonomisk
EU är Dominicas största biståndsgivare. 2004
tillväxt på mellan 3,5 till 4 % per år. Men han påtalar
omfattade biståndet 5,3 miljoner Euro. Det mesta av

EU-biståndet används till att diversifiera jordbruket och
ekonomin. Men även till att utveckla ekoturism,
yrkesträning för unga och den privata sektorn.
- Det är fortfarande jordbruket som dominerar
näringslivet, men det måste diversifieras, menar Sten
Ask. 40 % av arbetskraften återfinns i jordbruket,
jordbruket utgör 18 % av landets BNP och 60 % av
exportintäkterna.
25 % av Dominicas export går till EU och drygt 40
% av den totala importen kommer från USA.

Bland turistattraktionerna finns valarna.

- Turismen till Dominica ökar. I snitt ligger nu
kryssningsturisterna på 300 000 per år. Problemet är att
så få stannar kvar en eller flera nätter, förklarar Sten
Ask. Bara 65 000 – 80 000 besökare per år gör det. Men
kryssningssäsongen januari-mars 2007 innebar att
omkring 150 000 turister besökte Dominica.
Dominicas framtid är turismen
Ambassadör Ask menar att framtiden för Dominica är
att satsa på turismen. Men den är sårbar och kan leda till
stor miljöpåverkan om den inte regleras på ett vettigt
sätt. Han pekar på den låga kriminaliteten i landet som
en fördel för turismen. Många länder i Karibien har en
mycket hög kriminalitet, vilket skrämmer turister.
- Det behövs ett starkare samarbete inom CARICOM
för att utveckla en gemensam marknad för att stärka hela
regionen i den globala ekonomin, menar Sten Ask.
Sten Ask är imponerad över att det finns en så pass
stor vänskapsförening för Sverige-Dominica. Han har
läst SWEDOM:s broschyr om Dominica, vilken han
tyckte var både välskriven och intressant.
Ambassadör Ask tycker att Dominica är ett otroligt
vackert land. Det är ett land för upplevelser och äventyr.
- Det passar en gammal idrottsman som jag, erkänner
Sten Ask. Jag vill inte ligga på latsidan när jag har
semester.
Han menar att SWEDOM kan göra mycket för att
marknadsföra Dominica i Sverige. Svenskar gillar
ekoturism. Och nästa år fyller Dominica 30 år.
På min fråga hur relationerna är mellan Sverige och
Dominica, svarar ambassadör Ask litet skämtsamt:
- Utmärkta, men inte särskilt livliga!
Något som ambassadör Ask och SWEDOM
tillsammans kanske kan ändra på?
Berith Granath

Dominica - Score: 77
I november genomförde National Geographic
Traveler’s “Island Destinations Rated” Survey 2007.
Bland de karibiska öarna delade Dominica och
Grenadinerna på första plats med vardera 77 av 100
möjliga poäng. De franska grannöarna fick 55
respektive 62 poäng. St. Lucia 64, Barbados 62 och
Grenada 55 poäng.
To see how the integrity of islands around the world is
holding up, Traveler and our National Geographic
Center for Sustainable Destinations conducted this
fourth annual Destination Scorecard survey. A panel
of 522 experts in sustainable tourism and destination
stewardship donated time to review conditions in these
111 selected islands and archipelagos. The scores that
follow reflect the experts' opinions. Quoted phrases
from their remarks suggest their thinking.
The results show that beach-blessed islands draw
sun-and-sand resort tourism development that can get
out of hand quickly, although there are exceptions.
Multiple cruise-ship crowds can also overwhelm an
island, transforming it.
No surprise, then, that cloudy, beach-poor islands
score well.
All the islands , even the lowest scoring, have great
experiences to discover. To protect them, to restore
them, we must value them as much as resort
developers and cruise companies do. Even more.
Guide to the Scores
0-25: Catastrophic: all criteria very negative, outlook grim.
26-49: In serious trouble.
50-65: In moderate trouble: all criteria medium-negative or a mix
of negatives and positives.
66-85: Minor difficulties.
86-95: Authentic, unspoiled, and likely to remain so.
96-100: Enhanced.

Dominica

"Beautiful country. Still largely forested, amazing
biodiversity, great bird watching and scuba diving.
Because Dominica doesn't possess the traditional
beaches of the Caribbean, it is often overlooked.
The Nature Isle is aptly named—awesome power
and incredible beauty of nature unspoiled. Its lush
mountains, indigenous population, art, craft, agrobased products, and small-scale accommodation
facilities all add to the opportunity for sustainable
tourism development.
The island has not changed much since Columbus
first spied it. While cruise ship tourism has remained
low, it threatens to overrun specific sites.
A serious dichotomy between lip service to
preserving and protecting its wilderness, which is the
major product, and the soliciting of more cruise ships,
the proposed oil refinery, and support for Japan on the
whaling issue."

Mas Domnik:
Dominica's Carnival
The Real Mas!
Dominica's Carnival, held at the traditional pre-lenten
time, is a feast of calypso, shows and two exciting days
of street jump-up. Carnival is formally opened about a
month before the two final days of jump-up. Carnival
Street Parade 2008 dates are February 4th & 5th. Known
as Carnival Monday and Tuesday or Jump Up.
This is the time of year that thousands of Dominicans
look forward to ... Costume Bands on Monday, TeeShirt Bands on Tuesday. Music, culture, people and
wild celebration merge to form what we know as
Carnival. It is the most festive time of the year where
there are no enemies, where everyone comes together to
have fun. So let loose, make new friends and enjoy!
These parades are held in Roseau, but many other
villages have small parades.

commentary and mix of humour and local scandal
makes the tent a favorite among locals.

Lagoon Street Jam in Roseau
A few days before the Carnival Street Parade, this one
is a definite favorite. It's another pre-taste for the real
thing: Calypso, Bouyon Music, lots of people and
Kubuli would accurately describe this jam. Like the
other activities, this is open to everyone because
Carnival in Dominica is a time when all differences
are put aside.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Ge en bok i julklapp
till karibbarnen!
SWEDOM fortsätter att stödja biblioteket i Salybia i
Karibterritoriet. Bibliotekarien Rachel, som många
av oss känner, är ständigt i behov av nya barnböcker.
Vill du bidra, använd det bilagda inbetalningskortet!
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

SWEDOM:s styrelse 2007
Carnival Queen.

Kubuli Bottletop Man.

Parade & Opening of Carnival
This event (some day in January) kicks off Carnival.
The Queen Contestants, Calypsonians, Princess Show
Contestants, the most popular bands, people in sensay
costumes, the 'Blackies', stilt walkers (moko jumbies),
cheerleaders, and many more people parade through the
streets in a kaleidoscope of colours, encouraged by a
huge crowd of on-lookers. The event finishes at Festival
City. 2007 Festival City was named Idol City after longtime Calypsonian "The Idol" Jackson.
The Stardom Calypso Tent
Commonly called "Stardom," this event is held every
Wednesday before Carnival at the Reigate Downtown
Hotel. It is a Calypso Show Series by which, through a
method of elimination that lasts for weeks, the
Calypsonians to participate in the Calypso Monarch
Competition are chosen. The serious calypso

Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post rstrindholm@yahoo.com.
Jan Ekholm, kassör. Tel 08 774 43 32, e-post
0708233340@euromail.se.
Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
Tel 08 560 324 35.
E-post lars.berg@spray.se, lill.berg@spray.se.
Rosa James och Kerstin Ståhl är också ordinarie
ledamöter.
Francisca Fagerholm, Berith Granath, Liz Kasserskog,
Ulla Sundberg, Gunnel Tollmar och Lars Örtemark är
suppleanter.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
SWEDOM:s styrelse möts nästa gång den 13 januari
2008. Har du några frågor som du vill att styrelsen ska
ta upp, kontakta sekreteraren Ingalill Berg.
Styrelsen ska bland annat diskutera nästa årsmöte,
om SWEDOM ska medverka på TUR 08 i Göteborg,
föreningens hemsida och medlemsbladet WaitiKubuli.

